
STANOVY 

Národního komitétu CIGRE ČR a SR, z. s. 

(NK CIGRE ČR a SR) 
 

I. Úvodní ustanovení 

Národní komitét CIGRE ČR a SR, z. s. (dále NK) byl zřízen dne 6. 11. 1990 v souladu se 

zákonem č. 116/1985 Sb. jako zvláštní organizace pro zastoupení českých a slovenských 

zájmů v mezinárodní nevládní organizaci CIGRE (Mezinárodní rada velkých elektrických sítí 

vysokého napětí) se sídlem v Paříži. 

NK je nevýdělečný spolek v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. 

Sídlem NK je Brno – Medlánky, PSČ 612 00, Hudcova 487/76a, IČ: 65349971. 

 

II. Činnost NK 

Činností NK je napomáhat v rámci ČR a SR naplňování cílů CIGRE, tj. zejména usnadňovat 

a rozvíjet výměnu technicko ekonomických informací a poznatků v oblasti 

- elektrotechnických problémů výroby elektřiny 

- konstrukce, izolace a provozu elektrických vedení a kabelů 

- konstrukce a provozu elektrických stanic a příslušných strojů, přístrojů a zařízení 

- konstrukce elektrických sítí, jejich vývoje a provozu, chránění, řízení a propojování 

- ekonomiky elektrizačních soustav 

- trhu s elektřinou a jeho regulací 

 

a dále 

 

- šířit vědecké, technické a ekonomické informace o práci v rámci CIGRE, jejich 

studijních komisích a pracovních skupinách a o poznatcích zveřejněných na 

zasedáních CIGRE 

- prosazovat poznatky z vědy, výzkumu a průmyslu, získané v ČR a SR v rámci CIGRE 

- propagovat členství v NK 

- podporovat účast členů NK na mezinárodních akcích CIGRE 

- podporovat konání odborných zasedání pracovních orgánů CIGRE v ČR a SR 

- zastupovat členskou základnu NK vůči vedení CIGRE v Paříži 

- koordinovat členskou základnu v ČR a SR 

- vybírat a spravovat členské příspěvky a vložné členů NK na akce CIGRE 

- hradit členské příspěvky a vložné vůči vedení CIGRE v Paříži 

- doporučovat vedení CIGRE vhodné odborníky z ČR a SR do studijních komisí, 

pracovních skupin a řídících orgánů CIGRE a podporovat spolupráci těchto odborníků 

s dalšími experty. 

 

III. Členská základna NK 

Členskou základnu NK tvoří 

 

- individuální členové  typ I: fyzické osoby 

-  typ II: fyzické osoby do 35 let věku 

- kolektivní členové: typ I: právnické osoby 

  typ II: právnické osoby (neziskové organizace), školy 



- čestní členové. 

IV. Členství v NK 

 

1. Členství v národním komitétu vzniká rozhodnutím výboru na základě písemné 

přihlášky a potvrzením sekretariátu CIGRE v Paříži a zaplacením členských příspěvků 

v termínech stanovených vedením CIGRE v Paříži. 

Čestné členství schvaluje plenární shromáždění na návrh výboru pro fyzické osoby, 

které se v minulosti významným způsobem podíleli na práci CIGRE 

 

2. Členství zaniká 

a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 

b) vystoupením, které se musí sdělit písemně výboru tři měsíce před koncem 

kalendářního roku, 

c) rozhodnutím výboru, chová-li se člen způsobem odporujícím poslání komitétu 

nebo nezaplatí-li včas členský příspěvek. Proti tomuto rozhodnutí se člen může 

odvolat k plenárnímu shromáždění. 

 

3. Členové mají právo 

a) zúčastňovat se plenárních shromáždění s hlasovacím právem,  

b) zúčastňovat se všech akcí pořádaných národním komitétem, 

c) zúčastňovat se Zasedání a Sympozií CIGRE, ucházet se o doporučení za členy 

studijních komisí, pracovních skupin a dalších orgánů CIGRE, 

d) požívat výhod poskytovaných národním komitétem.  

 

4. Členové jsou povinni 

a) řídit se stanovami, usneseními plenárních shromáždění a výboru,  

b) aktivně se podílet na práci národního komitétu, 

c) podílet se na úhradě nákladů spojených s činností národního komitétu a na úhradě 

členských poplatků CIGRE, 

d) platit členské příspěvky, kromě čestných členů. 

 

V. Organizační struktura a principy rozhodování 

 

1. Orgány národního komitétu jsou 

a) plenární shromáždění  

b) výbor 

c) revizní skupina 

 

2. Nejvyšším orgánem národního komitétu je plenární shromáždění, které je svoláváno 

výborem jedenkrát za dva roky. Požádá-li o to nejméně ¼ členů s udáním důvodu, je 

výbor povinen svolat plenární shromáždění do 60 dnů. Plenární shromáždění svolává 

výbor zveřejněním pozvánky na www.cigre.cz a www.cigre.sk, rozesláním elektronickou 

poštou, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním. Pozvánka obsahuje alespoň pořad 

jednání a místo konání.  

Plenární shromáždění je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. 

Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se shromáždění o půl 

hodiny později, a toto je schopno se usnášet za přítomnosti jakéhokoli počtu členů. K 



platnému usnesení plenárního shromáždění je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných, Plenární shromáždění se usnáší aklamací. Kolektivní členové I mají 6 hlasů, 

kolektivní členové II mají 2 hlasy a individuální členové mají 1 hlas. Požádají-li o to 

nejméně tři členové, hlasuje se tajně hlasovacími lístky. Plenární shromáždění volí výbor 

a revizní skupinu, a to zpravidla na čtyřleté funkční období.  

Plenární zasedání projednává a schvaluje znění nebo úpravy stanov, zprávu výboru o 

činnosti a hospodaření v uplynulém období, zprávu revizní skupiny, program prací 

národního komitétu, návrh rozpočtu, výši, termín a způsob placení členských příspěvků 

na další období, jednací a volební řád plenárního shromáždění. Plenární shromáždění též 

rozhoduje o případném zániku národního komitétu a s tím souvisejícím vypořádáním 

majetku. 

 

3. V období mezi schůzemi plenárního shromáždění řídí činnost národního komitétu výbor. 

Výbor má 5 členů. Předsedu a hospodáře volí výbor na svém prvním zasedání po 

plenárním shromáždění. Práva a povinnosti hospodáře stanoví výbor. Mandát členů 

výboru trvá až do zvolení nového. Jednání výboru se konají zpravidla dvakrát za rok. K 

platnému usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výbor je 

kolektivním statutárním orgánem NK, jenž řídí veškeré právní jednání související s jeho 

činností. Za NK jedná navenek předseda výboru nebo jím písemně pověřený člen 

výboru.  

 

4. Revizní skupina je tříčlenná. Revizní skupina si zvolí ze svého středu předsedu. Jejím 

úkolem je kontrolovat hospodaření národního komitétu. O své činnosti podává zprávu 

plenárnímu shromáždění a o svých poznatcích informuje nejméně jedenkrát za rok výbor 

národního komitétu. 

 

5. Členem výboru a revizní skupiny může být pouze individuální člen. 

 

6. Člen výboru a revizní skupiny může na základě písemné žádosti doručené předsedům 

odstoupit. Jeho členství skončí posledním dnem následujícího měsíce od doručení 

žádosti. Výbor a revizní skupina kooptují nové členy, kteří vykonávají funkci za 

odstoupeného člena do doby konání dalšího plenárního shromáždění, na kterém je 

příslušný orgán (výbor, nebo revizní skupina) řádně zvolen. O této skutečnosti informují 

členy NK na webové stránce. Pokud počet členů výboru a revizní skupiny poklesne 

v období mezi plenárními shromážděními o více než 2 členy u výboru a 1 člena u revizní 

skupiny, provede se dovolba nových členů per rollam na návrh výboru NK. 

 

VI. Finanční prostředky 

 

Finanční prostředky národního komitétu tvoří členské příspěvky, účelové a dobrovolné dary 

a jiné příjmy. 

 

Členské příspěvky NK slouží k: 

- hrazení členských příspěvků vůči vedení CIGRE v Paříži 

- k hrazení účasti členů NK na akcích CIGRE 

- k financování provozní činnosti NK 
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